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JOHN DE WOLF IS KLAAR 
MET DE VOOROORDELEN
Met het woordje senior voor of achter je functienaam weet iedereen: die heeft veel ervaring, die 
weet van wanten. Ben je een senior zonder functienaam, een werkloze oudere dus, dan valt je 
doorgaans minder lof ten deel. John de Wolf is klaar met alle vooroordelen over 50-plussers, maar 
zijn werk zit er nog niet op. 
TEKST: JOLANDA VAN DEN BRAAK, BEELD: CHRIS BONIS

ARBEIDSMARKT BLOEIT OP, MAAR 50-PLUSSER BLIJFT ACHTER

 D
e economie bloeit 
en de werkloos-
heid daalt. Nog 
steeds heeft een 
kleine 4 procent 
van de beroeps-

bevolking geen werk (380.000 
mensen), maar dat aantal daalt rap 
naar 320.000 als alle voorspellingen 
uitkomen. Ter vergelijking: in 2014 
stond de teller nog op 660.000. Het 
is lente! 
Hè, wat zou het heerlijk zijn als dit 
het hele verhaal was. Grote foto van 
een paar lachende werknemers erbij 
en klaar is Sprank. Maar natuurlijk 
is dit niet het hele verhaal. Want 
ja, ook de langdurige werkloosheid 
daalt (met 5 procent in 2017 tot 35 
procent), maar nee, niet iedereen 

profiteert daar in gelijke mate van. 
Oudere werkzoekenden hebben het 
nog steeds niet makkelijk.  
Lees even mee wat de Volkskrant in 
2001 schreef: ‘Werkgevers voelen 
er weinig voor ouderen te werven 
of langer in dienst te houden. Zij 
denken dat oudere werknemers 
duurder zijn, minder productief en 
vaker ziek. Bovendien zouden zij 
weinig geneigd zijn tot verandering, 
vooral op het gebied van nieuwe 
technologie.’  
We zijn een kleine zeventien jaar 
verder. Is er ondertussen wat 
veranderd? “Ik heb de indruk dat 
meer en meer werkgevers voorde-
len beginnen te zien waar zij eerst 
vooroordelen zagen. Al kom ik er 
ook nog steeds tegen die lopen te 

ROY (66) STOPT PAS ALS HIJ ER FLAUW VAN IS
Roy Foree werkte twintig jaar fulltime als technisch tekenaar voor dezelfde werkgever, maar kon daar na het 
bereiken van zijn pensioenleeftijd niet blijven. “Ik heb altijd met veel plezier gewerkt en vond het maar niks dat 
mijn carrière zo abrupt eindigde, dus ben ik naar het Old School Event van uitzendorganisatie Prima Personeel 
gegaan.” Roy keek er rond, raakte met wat mensen aan de praat, liet een goede indruk achter en werkt nu als 
werkvoorbereider bij een bedrijf in de buurt. “Wat dichter bij huis, dat vind ik toch wel prettig. En ik werk geen 
40 uur meer, maar 32.” Waarom hij niet lekker van zijn pensioen is gaan genieten? “Ik wil bezig zijn, contact 
hebben met anderen. Ik heb vrienden die met pensioen zijn en die moeite hebben om hun dagen te vullen. Die 
beleven niet veel, merk ik als ik met ze praat. Dat lijkt me niks. Ik stop pas als ik er flauw van ben.”

klagen over 50-plussers. Vaak zijn 
ze zelf in de vijftig, dat is de grap.” 
Aan het woord is John de Wolf, 
oud-voetballer, trainer van derde 
divisieclub SV Spakenburg en niet in 
de laatste plaats ambassadeur van de 
werkloze ouderen. Van medio 2016 
vervulde hij die rol voor de overheid, 
sinds januari doet hij dat namens 
de ANBO, de belangenbehartiger 
voor ouderen. De Wolf (55) reist het 
land door om werkgevers te laten 
inzien dat oudere werknemers een 
bak ervaring meebrengen van heb-
ik-jou-daar en om de werkzoekende 
50-plussers op het hart te drukken 
dat zij in zichzelf moeten blijven 
geloven. “Makkelijker gezegd dan 
gedaan, ik weet het. Want ik hoor en 
ik zie wat het met je doet als je lang 
thuis zit. Het vreet aan je. Je vraagt 
je af wie je nog bent. Je schaamt je 
tegenover je kinderen. Je huwelijk 
staat onder hoogspanning. En als je 
dan afwijzing na afwijzing krijgt … 
Elke keer een tikkie voor de kop. ‘En 
tóch moet je doorzetten’, zeg ik dan. 
Want één zekerheid heb je: met niks 
doen bereik je ook niks.”

ÉÉN ZWALUW
In 2019 is voor het eerst de helft van 
de volwassen bevolking ouder dan 50 
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jaar. En door verhoging van de AOW-
leeftijd werken mensen langer. Tel 
die twee bij elkaar op en wat krijg je: 
werkgevers kunnen niet om oudere 
werknemers heen. Nu vindt 60 
procent van de werkgevers het ook 
wenselijk dat werknemers doorwer-
ken na hun zestigste verjaardag en de 
helft van hen staat positief tegenover 
doorwerken na het pensioen. En 
hoewel een kwart van de bazen vindt 
dat de productiviteit van oudere 
medewerkers lager ligt dan hun loon-
kosten rechtvaardigen, oordeelt ruim 
driekwart dat de kwaliteit van hun 
werk niet onder doet voor dat van 
jongere werknemers (Arbeidsmarkt 
in kaart: werkgevers 2017, SCP). 
Maar één zwaluw maakt nog geen 
zomer. Het risico op baanverlies is 
voor oudere werknemers namelijk 
aanzienlijk groter dan voor jongere 
werknemers. En raken zij werkloos, 
dan kost het hen vaak grote moeite 
weer een baan te vinden.  
In de Arbeidsmarktprognose 2017-
2018 van UWV staat dat de beroeps-
bevolking de komende twee jaar met 
zo’n 148.000 mensen groeit, van wie 
er 114.000 tussen de 55 en 65 jaar 
zijn. En we lezen dat het totale aantal 
verstrekte WW-uitkeringen daalt, 
maar dat die daling het minst sterk is 
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in de groep van 55 tot 65 jaar. 
De overheid probeert werkgevers 
daarom met tal van regelingen 
en voorzieningen te verleiden om 
50-plussers aan te nemen: loonkos-
tenvoordeel, compensatie, vergoedin-
gen voor werkplekaanpassing en de 
mogelijkheid tot een proefplaatsing. 
De Wolf juicht dat toe. “Volgens mij 
bestaat de ideale organisatie uit een 
slimme mix van jongere en oudere 
werknemers, uit een as van ervaren 
spelers met daaromheen de jonge 
honden. Net als in een voetbalelftal.” 

PLUSPUNTEN PRESENTEREN
In Amsterdam zijn het er 8.600: 
werkloze mannen en vrouwen van 
boven de 50 die liever vandaag nog 
dan morgen weer aan het werk 
gaan. “Maar het duurt gemiddeld 28 
maanden voor een werkloze 50-plus-
ser een baan vindt”, weet bestuurs-
voorlichter Elisabeth Jepma van de 
gemeente Amsterdam. “Daarom 
zijn we de Aanpak 50+ gestart. We 
hebben een team van klantmanagers 
getraind om deze specifieke doel-
groep te begeleiden, stappen samen 
met het Werkgeversservicepunt 
Groot-Amsterdam actief op werkge-
vers af, informeren hen onder meer 
over subsidiemogelijkheden en we 
voeren campagne om de kwaliteiten 
van 50-plussers onder de aandacht te 
brengen.” 
Op de campagnewebsite Ontdek-
de50Plus.nl presenteren werkzoe-
kenden zichzelf in een korte video en 
met een bondige persoonsbeschrij-
ving. Bijvoorbeeld: ‘Patty (53), sociaal 
dier. Schadebehandeling, relatie-
beheer en mensen verder helpen 
is helemaal haar ding. Ze brengt 
vreugde op de werkvloer en daarbui-
ten. Wie wil er nou niet zo’n collega? 
Pluspunten: oplossingsgericht, 
sociaal, aanpakken.’ Jepma: “We 
willen de vooroordelen ontkrachten 
en dat werkgevers en werkzoekenden 
met elkaar in gesprek raken, zodat 

MARIJKE (59) VOELT ZICH  
HOOGUIT 45
Marijke (59) werkte maar liefst 48 jaar met veel plezier fulltime 
bij de Rabobank. “Ik dacht altijd dat ik daar tot aan mijn pen-
sioen kon blijven, maar een reorganisatie en een uitbesteding 
van taken gooiden roet in het eten.” Drie jaar geleden werd ze 
ontslagen. “Ik vond het heel erg, maar ging meteen op zoek 
naar een nieuwe baan. Iedereen zei toen al: ‘Dat wordt heel 
moeilijk, ze zijn overal aan het verjongen en vernieuwen’, 
maar ik vertrouwde erop dat het me wel zou lukken.” Hoeveel 
sollicitatiebrieven ze heeft verstuurd? “Veel. Maar ik werd nooit 
uitgenodigd.”  
Marijke bezocht workshops van UWV en een banenmarkt, was 
actief op LinkedIn, zette alles op alles. Tot vorig jaar haar man 
overleed. “Mijn wereld kwam op z’n kop te staan. Dit heeft tijd 
nodig. Maar straks zoek ik verder. Ik ben bijna 60, maar voel 
me hooguit 45. Ik ben energiek, ga er graag op uit en als ik iets 
doe, ga ik er vol voor.” Daar kan haar nieuwe werkgever ook 
van op aan. “Als ik nieuwe vaardigheden moet leren, zou ik dat 
alleen maar mooi vinden. Ik hou wel van een uitdaging.” 

de 50-plusser kan laten zien wat hij 
aan ervaring en talent in huis heeft.” 
De presentatie van Patty heeft in elk 
geval effect gehad. Haar video is niet 
langer te bekijken. ‘Ik heb een baan 
gevonden!’, staat er nu.

DE LUXE VAN EEN UITKERING
Over de lastige positie van oudere 
werkzoekenden kan Pieter Vermeer 
meepraten, al is hij zelf pas 32. Ver-
meer is oprichter van DeBroekriem, 
een landelijke netwerkorganisatie 
voor werkzoekenden met tiendui-
zend leden, van wie de helft 50-plus 
is. “We hebben leden die 35 jaar bij 
V&D hebben gewerkt en denken dat 
ze alleen in de retail kunnen werken 
en leden die met een gouden hand-
druk bij een bank zijn weggegaan en 
een totaal verkeerd beeld hebben van 
de functie en salarisschaal die voor 
hen nu haalbaar is. Het is een gemê-
leerd gezelschap: hoger- en lage-
ropgeleid, sinds kort en al heel lang 
werkloos, met en zonder uitkering – 
we zien behoorlijk wat nuggers, voor 
wie de gemeente óók verantwoor-
delijk is, maar die doorgaans niet in 
beeld zijn.”  

PIETER VERMEER 
(DEBROEKRIEM):  

‘Veel ouderen  
maken de fout  
om als een kip 
zonder kop te  

gaan solliciteren’

FRANK SCHIEVING  
(PRIMA PERSONEEL): 

‘Ik kan slecht tegen 
negativiteit over 

50-plussers’
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DeBroekriem organiseert zo’n 
750 meet-ups, workshops, career 
nights, lezingen, speeddates en 
andere evenementen per jaar om 
leden (sneller) weer aan het werk te 
helpen. “We proberen hen op alle 
mogelijke manieren weer arbeids-
marktklaar te maken. Veel mensen 
maken namelijk de fout om als een 
kip zonder kop te gaan solliciteren 
zodra zij thuis komen te zitten. Ik 
zeg dan altijd: ‘Profiteer even van de 
luxe dat je een uitkering hebt. Benut 
die tijd om bij jezelf na te gaan: wie 
ben ik en wat voor baan wil ik?’ Met 
DeBroekriem gaan we op zoek naar 
de intrinsieke motivatie van mensen. 
Zonder lukt het namelijk niet.”  
Leden van DeBroekriem betalen 
geen contributie of inschrijfgeld, 
maar uitschrijfgeld; een vrijwillige 
bijdrage die zij al dan niet overma-
ken als zij werk hebben gevonden. 
Vermeer: “Vorig jaar maakten 
1.312 leden een zelfgekozen bedrag 
over, maar er zijn ook mensen die 
uitstromen zonder uitschrijfgeld 
te betalen. In totaal vonden zeker 
meer dan die 1.312 mensen werk met 
hulp van DeBroekriem.” Een mooie 
score, vindt hij. “Maar wij zijn geen 
re-integratiebureau en garanderen 
geen uitstroom. Wat wij doen – voor 
en met elkaar netwerken en elkaar 
motiveren – is een aanvulling op de 
inspanningen van de sociale dienst; 
een aanpak die in de vijf jaar dat we 
bestaan enorm effectief is gebleken.”  
Dat steeds meer gemeenten met 
DeBroekriem samenwerken in de 
strijd tegen (ouderen)werkloosheid, 
doet hem deugd. “We streven naar 
een community van honderdduizend 
leden en naar een structureel aanbod 
van events in alle 35 arbeidsmarkt-
regio’s.”

BETER DAN EEN BRIEF
In de arbeidsmarktregio Groningen 
is niet alleen DeBroekriem begaan 
met het lot van de werkloze 50-plus-
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ZO CREËER JE KANSEN 
VOOR 50-PLUS
• Is je werkzoekende 50-plusser gemotiveerd? Heeft hij of zij 

een stip op de horizon? Iets om naartoe te werken? Zo niet, 
denk daar dan samen over na. Stel tijd, ruimte en als het even 
kan budget beschikbaar voor een training of omscholing. 

• Maak werkgevers warm voor de voordelen van oudere 
werknemers. Vertel over de werk- en levenservaring die 
50-plussers hebben, hun vak- en mensenkennis, relative-
ringsvermogen, loyaliteit, motivatie (ook voor iets minder 
perfecte banen), verantwoordelijkheidsgevoel, stressbesten-
digheid en directe beschikbaarheid.

• Houd werkgevers eventueel een spiegel voor: hoe oud zijn 
zij zelf? En? Kunnen ze nog jaren vooruit of zijn ze zo goed 
als op?

• Zoek uit van welke voorzieningen en regelingen werkgevers 
gebruik kunnen maken om hen over de streep te trekken.

• Je weet dat bepaalde beroepen gaan verdwijnen en dat 
andere sectoren met tekorten kampen. Ga eens na wat een 
investering in leerwerktrajecten, stages en omscholing van 
50-plussers alle betrokkenen kan opleveren.

• Organiseer bijeenkomsten, speeddates, informatiemarkten 
en wat je maar kunt bedenken om oudere werkzoekenden en 
werkgevers met elkaar in contact te brengen. Een persoon-
lijke ontmoeting is veel effectiever dan een brief. 

• Schakel de ervaring en het netwerk van DeBroekriem in.
• Nodig John de Wolf uit.

ser. Ook Frank Schieving trekt het 
zich aan. “Het klinkt misschien gek 
voor iemand van 30, maar ik heb 
veel affiniteit met deze doelgroep. Ik 
kan er slecht tegen als werkgevers 
zich negatief over hen uitlaten.” 
Schieving is vestigingsmanager van 
uitzendorganisatie Prima Personeel 
en besloot om samen met omlig-
gende gemeenten en UWV een net-
werkevenement te organiseren voor 
50-plussers met ervaring of interesse 
in een baan in het groen, de techniek 
of de bouw – sectoren met krapte. 
Half januari was het zo ver en 
kwamen 270 oudere werkzoekenden 
en een keur aan regionale werkge-
vers bijeen op het Old School Event. 
“Zo’n persoonlijke ontmoeting werkt 
veel beter dan een sollicitatiebrief. 
Een brief kun je aan de kant leggen, 
iemand die tegenover je staat niet.”  
Schieving nodigde ook oud-FC  
Groningen-speler John de Wolf 
uit. “Hij deelde handtekeningen 
uit, ging met zijn oude fans op de 
foto, dat was heel leuk. Maar het 
allerbelangrijkste: John gaf een heel 
motiverende presentatie.” De Wolf: 
“Ik vertel de mensen dan dat als zij 
niet in zichzelf geloven, een ander 
het ook niet doet. ‘Durf een keer op 
je bek te gaan’, zeg ik ook. De wereld 
is veranderd en verandert door. Zeg 
je: al die ontwikkelingen, dat is niks 
meer voor mij, ik doe er niet aan 
mee. Prima. Ook goed, maar dan be-
reik je niks. Je moet je flexibel opstel-
len, je kunt nog best wat bijleren.”
Het Old School Event is voor herha-
ling vatbaar, vindt Schieving. “Tien 
mensen konden direct aan de slag. 
Nog eens vijftien volgen nu een 
opleidingstraject en kunnen daarna 
aan het werk. En dan is er nog een 
groep deelnemers met wie we in 
gesprek zijn. Die kunnen hopelijk 
binnenkort starten als schilder of in 
het groen, als het seizoen daarvoor 
weer begint.” En de overige aan-
wezigen? “Met hen hebben wij, de 

gemeente en UWV een waardevol 
contactmoment gehad. Alleen als 
je in contact staat, kun je iets voor 
elkaar betekenen.”
 
NET ALS IN DE LIEFDE
We kloppen ook nog even aan 
bij Pieter Izeboud, oprichter van 
ITGilde, een coöperatie waarbij 
pakweg honderd zelfstandige IT’ers 
zijn aangesloten van wie 60 procent 
ouder is dan 40 en de oudste 68 is. 
“Deze mensen zijn gewild. Ze zijn 
bijgebleven in hun vak en weten 
waar de ontwikkelingen van nu 
vandaan komen. Zij werken aan op-
drachten voor ministeries, banken, 
verzekeraars, Rijkswaterstaat, noem 
maar op.” Leeftijd zou niet hoeven 
uitmaken, wil hij maar zeggen. “Het 
gaat om kwaliteit.” 
Izeboud kent ook de 50-plusser 
die het minder goed vergaat. In 
de afgelopen jaren heeft hij voor 
UWV trainingen gegeven aan zo’n 
tweeduizend oudere werkzoekenden 
– allemaal beslist geen kansloze vijf-
tigers en zestigers. “Wel zag ik vaker 
een gebrek aan flexibiliteit; mensen 
die niet bij zijn. Maar die heb je ook 
in andere leeftijdscategorieën.” Wat 
dus belangrijk is, aldus Izeboud, is 
of je een stip op de horizon hebt, iets 
om naartoe te werken. “Wie geen 
stip heeft, moet daar eerst mee aan 
de gang, aangemoedigd en geholpen 
door de sociale dienst en UWV. En 
kijk dan niet alleen naar wat iemand 
graag doet, maar vooral ook waar 
vraag naar is. Spit je arbeidsmarkt-
regio om, kijk waar werkgevers om 
verlegen zitten. En motiveer je klan-
ten om zich te laten bijspijkeren of 
omscholen als dat kansen biedt. Het 
is net als in de liefde: je moet zorgen 
dat je interessant bent en blijft voor 
de ander.” *

PIETER IZEBOUD (IT GILDE):: 
 ‘Kansloze vijftigers 
en zestigers zie ik 

niet, wel een gebrek 
aan flexibiliteit’


